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Resumo 

 

 À imagem do Homem, a incidência de neoplasias nos animais de companhia tem 

aumentado dramaticamente; urge a necessidade de investigar novas moléculas farmacológicas 

e estabelecer novos protocolos terapêuticos capazes de responder às necessidades dos 

profissionais clínicos para curar ou melhorar a qualidade de vida dos doentes oncológicos. Desta 

forma, a oncologia foi a área escolhida para a concretização do meu estágio curricular.  

Na primeira parte do estágio, em contexto clínico, tive a oportunidade de acompanhar o 

diagnóstico e tratamento de doentes oncológicos e de contactar com diversas modalidades de 

tratamento; uma experiência, indubitavelmente, muito importante sobretudo pela aprendizagem 

da abordagem ao doente oncológico.  

Na segunda parte tive a oportunidade de estagiar na vertente da investigação oncológica 

que culminou no desenvolvimento do estudo da expressão imunohistoquímica do PDGFR-β em 

PNST no cão. Foi utilizado um total de 30 amostras, sendo 15 de tumores benignos e 15 de 

malignos, retiradas do arquivo do LabPatVet-UP. Os resultados mostraram que 11 das 15 

amostras (73,3%) dos BPNST expressaram o recetor em estudo com uma percentagem de 

marcação de células neoplásicas ≤ 25%, havendo 3 casos em que a marcação foi ausente; todos 

os MPNST expressaram o PDGFR-β, sendo que em 11 casos (73,3%) obteve-se uma % de 

marcação de células neoplásicas elevada, ou seja >25%. Foi também analisada a expressão do 

PDGFR-β em associação com o tamanho, localização, margens histológicas, presença de 

infiltrado inflamatório, grau histológico, diferenciação histológica, número de mitoses e presença 

de necrose nos MPNST. O índice do Ki-67 das amostras utilizadas tinha sido previamente 

determinado num estudo anterior (Teixeira et al. 2016), tendo-se também avaliado a sua 

potencial relação com a expressão do PDGFR-β. A expressão do PDGFR-β foi significativamente 

superior nos PNST malignos levantando a hipótese de que fármacos com atividade antagonista 

deste RTK, tal como o masitinib e o toceranib, possam ser promissores para novas abordagens 

terapêuticas e/ou como terapia adjuvante nos PNST. 
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Abstract 

 

Like in Humans, the neoplasm rate in company animals is increasing dramatically and 

there’s a strong need for research on new pharmacological molecules, combined with new 

therapy protocols, able to fulfil the needs of clinicians to provide healing solutions and also to 

improve the quality of life of these patients. 

In the first part of the internship, done in clinical environment, I had the chance to follow 

the diagnosis and treatment of oncological patients, and to be in touch with different treatment 

options; it was undoubtedly a remarkable learning experience, mainly due the close 

understanding on how to deal with the oncological patient. 

In the second part of the internship, I’ve switched the focus into a more research oriented 

work in the oncological field, which led to the development of a study to evaluate the 

immunohistochemistry expression of PDGFR-β in PNST in dogs. A total of 30 tumor samples 

have been considered, 15 of which were classified as benign and the other 15 as malign, taken 

from the LabPatVet-UP file. The results showed that 11 out of the 15 samples (73.3%) from 

BPNST, expressed the receptor in study with a weak percentage of neoplastic cells (≤ 25%). In 3 

samples there was no evidence of any positive neoplastic cell. Regarding the MPNST, all samples 

expressed the PDGFR-β and 73.3% with high levels of expression (> 25% of positive neoplastic 

cells). It was evaluated the potential association between the PDGFR-β expression and tumor 

size, location, neoplasm borders, presence of inflammatory infiltrate, histologic grade of the 

MPNST, histological differentiation, mitosis rate and the presence of necrosis. The relationship 

between Ki-67 index of the samples, which have been previously quantified by Teixeira et al. 

2016 and PDGFR-β expression was also studied. PDGFR-β significantly higher in the malign 

PNST, suggesting that drugs that inhibits the activity of this RTK, such as masitinib and toceranib, 

may lead to a promising new therapy approaches and/or be an auxiliary therapy for PNST. 
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Estágio Curricular no Oncovet - Centre de Cancérologie Vétérinaire 

 

As doenças oncológicas são as mais prevalentes no cão representando 30% das causas 

de morte nesta espécie (Gustafson et al. 2018). Torna-se assim imprescindível um conhecimento 

aprofundado desta especialidade por parte de todos os profissionais da medicina veterinária para 

que as doenças oncológicas não sejam encaradas como uma “sentença de morte”; a melhor 

formação dos profissionais tem contribuído para uma mudança do paradigma e os tutores já 

aceitam o diagnóstico destas doenças com esperança. Desta forma, esta área despertou o meu 

interesse porque, de facto, há ainda um vasto caminho a descobrir.  

O primeiro período de estágio decorreu na instituição Oncovet - Centre de Cancérologie 

Vétérinaire, Villeneuve d’Ascq (França) em contexto clínico e direcionado especificamente para 

a oncologia veterinária. As atividades desenvolvidas passaram pelo acompanhamento de todo o 

serviço hospitalar, nomeadamente assistência e participação em consultas, internamento, 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia e exames imagiológicos com o objetivo de contactar com a 

realidade da clínica de pequenos animais e, sobretudo, desenvolver o raciocínio clínico, 

aplicando também os conhecimentos adquiridos ao longo do curso (Anexo I – Gráficos 1 e 2; 

Anexo II – Figuras 1, 2 e 3).  

Durante as nove semanas de estágio pude cumprir o seguinte plano: uma semana na ala 

da imagiologia, uma semana na ala da cirurgia, duas semanas na medicina interna, duas 

semanas na oncologia médica e três semanas na radioterapia; o tempo de permanência na 

radioterapia foi mais longo para puder absorver o máximo de informação e por ser uma 

oportunidade de assistir a uma terapêutica diferente, que não existe em Portugal. Em cada ala 

foi atribuído um médico veterinário responsável pela minha supervisão, onde eu podia 

acompanhar e seguir todo o serviço diário. 

No período em que estive na ala da Radioterapia foi-me possível assistir a todas as 

sessões feitas durante esse período, em média seis sessões por dia, e aos protocolos de 

tratamento elaborados para diversos tipos de neoplasias (Anexo I – Gráfico 3), onde ajudava em 

todos os procedimentos, nomeadamente anestesia e recobro dos animais, acompanhamento da 

construção do plano de radioterapia, a dosimetria via tomografia computorizada e as consultas 

de acompanhamento. A minha permanência nesta ala foi de extrema importância pelo facto da 

radioterapia ser hoje em dia uma das formas de tratamento com muita expressão não só na 

medicina humana como na veterinária, com boa taxa de resposta ao tratamento, e que permite 

uma melhoria significativa da qualidade de vida dos animais e, concomitantemente, um aumento 

da sobrevida dos doentes. Acompanhar toda a construção e execução dos planos constituiu uma 

grande discência; foi ainda possível assistir a três sessões de braquiterapia, procedimento que 

acompanhei também pela primeira vez (Anexo II – Figuras 4 e 5). Dada a relevância desta parte 
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do estágio e da radioterapia no tratamento de doenças oncológicas na medicina veterinária, esta 

dissertação incluirá a apresentação de um caso clínico com esta modalidade de tratamento. 

Na ala da oncologia médica foi possível acompanhar mais as consultas dos casos de 

oncologia referidos, assim como a realização de citologias para o diagnóstico, e a construção 

dos planos de tratamento com os tutores, nomeadamente os protocolos de quimioterapia. As 

sessões de quimioterapia concretizavam-se da parte da manhã durante a semana, pelo que pude 

também auxiliar e participar em cerca de trinta e cinco sessões e contactar com diversos 

quimioterápicos, vários protocolos de tratamento e ainda participar num ciclo de duas sessões 

de eletroquimioterapia (Anexo II – Figuras 6, 7 e 8).  

Nas duas semanas na ala da Medicina Interna pude sobretudo acompanhar consultas de 

controlo de casos também já referenciados, nomeadamente de patologias dos sistemas 

cardiovascular, digestivo, locomotor, neurológico, respiratório e urinário, tendo a oportunidade 

de observar diversas endoscopias e também assistir a uma hemodiálise. Neste período foi-me 

possível também assistir a diversas ecocardiografias pelo facto do médico veterinário 

responsável ser especialista de cardiologia, pelo que estive presente em diversas consultas, 

planos de tratamento e exames imagiológicos desta especialidade médica.  

Estive por um menor período de tempo nas alas de Imagiologia e Cirurgia; na primeira 

tive a oportunidade de assistir a um grande número de tomografias computorizadas, sendo o 

principal exame imagiológico realizado neste hospital. O hospital tinha como metodologia de 

trabalho a marcação de um exame TC por cada novo caso referenciado para que pudessem no 

próprio dia da consulta realizar um exame imagiológico completo e perceber o ponto de situação 

de cada caso, nomeadamente a presença ou não de metástases, adequando assim de imediato 

o plano de tratamento a instituir. Para além de uma grande casuística de oncologia, assisti 

também a alguns exames mais direcionados para as especialidades de ortopedia e neurologia, 

pelo facto do hospital ter também um serviço especializado em cirurgia ortopédica. Neste serviço 

tive a oportunidade de poder assistir e participar também na anestesia e no recobro dos animais 

assim como na interpretação dos resultados de cada exame. Assisti também a algumas 

ecografias, nomeadamente de casos da medicina interna, e a algumas radiografias de casos de 

ortopedia encaminhados para cirurgia. 

Na ala da cirurgia existia um serviço de tecidos moles e um serviço de ortopedia; durante 

este período foi-me possível assistir a diversas cirurgias de extirpação de massas tumorais, 

assim como a diversas biópsias excisionais e incisionais. Na parte da cirurgia ortopédica assisti 

maioritariamente à resolução de hérnias discais, a cirurgias de resolução da rutura de ligamentos 

cruzados-TPLO e a reconstrução pós-trauma da mandíbula; nesta ala não me foi possível 

executar procedimentos cirúrgicos, mas colaborei na preparação pré-cirúrgica, monitorização da 

anestesia e recobro dos animais.  



3 
 

Caso Clínico: Oncologia – Meningioma  

 

 A Fifty é uma cadela, Cocker Spaniel, nascida a 25 de junho de 2010 (9 anos), que pesava 

16,6 Kg, que se apresentou pela primeira vez na clínica Oncovet, caso referenciado pelo seu 

médico veterinário da Clínica Veterinária de Dunkirk que se suspeitava sofrer de uma neoplasia 

intracraniana, pois apresentava história de crises convulsivas que surgiram há 3 meses, de 

frequência crescente nos últimos dois meses, de 3 para cerca de 5 crises por semana pelo que, 

na última crise, foi observada uma fase curta de desorientação e de agressividade, 

sintomatologia que não fazia parte do temperamento do animal.  

 Exame físico: não foram observadas alterações no estado geral da Fifty, que se 

encontrava ambulatória, alerta e responsiva aos estímulos do meio ambiente, com 

temperamento linfático, não oferecendo resistência à manipulação. A sua CC foi classificada 

como normal (6/9). Os movimentos respiratórios eram costabdominais, com uma frequência 

respiratória de 26 r.p.m. Tinha pulso forte e regular, simétrico e sincrónico; a temperatura retal 

era de 38,5°C. Apresentava mucosas rosadas, grau de desidratação <5% e TRC de 3 segundos. 

Os gânglios linfáticos estavam normais à palpação e a auscultação cardíaca e pulmonar não 

apresentava alterações. A frequência cardíaca era de 56 b.p.m. No exame neurológico 

verificou-se um estado de vigilância conservado mas apresentava uma tendência à marcha em 

círculos. O exame dos pares cranianos não revelou nenhuma alteração relevante; não havia 

sinais de perturbação dos reflexos foto-motores ou do oculo-cefálico; o posicionamento 

propriocetivo estava normal e o exame dos nervos periféricos não revelou nenhuma 

anomalia.  

Exames complementares: o hemograma, a bioquímica sérica e o ionograma apresentavam 

todos os parâmetros normais, excluindo à priori etiologias metabólicas (Anexo III – Tabelas 1 e 

2). Foi feita ainda a medição da pressão arterial sistémica, estando normal (PAS = 150 mmHg, 

método oscilométrico, realizado na cauda). No mesmo dia, foi realizada TC craniana para 

averiguar a hipótese da presença de uma lesão encefálica. Primeiramente procedeu-se à 

colocação de um cateter intravenoso para a administração de diazepam (0,4 mg/kg IV) como 

pré-medicação e de propofol (4 mg/kg IV) para a indução anestésica; de seguida procedeu-se à 

entubação do animal com uma sonda endotraqueal para a manutenção da anestesia volátil, com 

isoflurano a 2%. O meio de contraste utilizado foi o Iohexol (1,5ml/kg IV) e o exame foi realizado 

com o animal em decúbito esternal. Este exame confirmou a presença de uma lesão 

isoatenuante em relação ao parênquima cerebral, antes da injeção do meio de contraste, 

hiperatenuante após contraste, mal delimitada e de forma arredondada, com aproximadamente 

2 cm de diâmetro, localizada no rinencéfalo esquerdo; a lesão contactava com o seio frontal 

esquerdo comprimindo o córtex cerebral e havia envolvimento de tecido ósseo (Anexo III – 
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Figuras 1, 2, 3 e 4); verificou-se também a presença de edema cerebral moderado. Esta análise 

permitiu diagnosticar uma lesão no rinencéfalo esquerdo, muito provavelmente de origem 

neoplásica, nomeadamente um meningioma, devido ao facto de ter um contorno bem definido, 

aspeto liso, estar adjacente a uma estrutura extra-dural e ser isoatenuante em relação ao cérebro 

no exame sem contraste e hiperatenuante no exame contrastado, ou de uma massa de outra 

origem como por exemplo um granuloma (hipótese muito menos provável dada a sintomatologia, 

os resultados dos exames complementares e as características observadas na TC). O 

tratamento cirúrgico não foi considerado viável neste caso porque a localização da neoplasia era 

de difícil acesso, pelo que as opções de tratamento apresentadas foram as seguintes: 

 1 – Tratamento com corticosteroides para diminuir o edema associado, conjugado com 

um anticonvulsivante; o prognóstico com este tipo de tratamento era reservado devido a uma 

degradação significativa espectável do estado geral nos 3 meses seguintes; 

 2 – Tratamento com radioterapia, com um protocolo de 15 a 20 sessões durante 4 a 6 

semanas; o prognóstico neste caso foi dado como mais favorável, esperando-se um tempo médio 

de sobrevida de 6 a 20 meses (Boyé & Benoit, 2016).  

Até à tomada de decisão do tutor quanto ao protocolo de tratamento a seguir, foram 

prescritos, para administração por via oral, prednisolona 10mg (0,5 mg/kg PO), um comprimido 

BID, de manhã e à noite durante as refeições; e fenobarbital 100mg (5 mg/kg PO), ¾ de 

comprimido (75 mg) BID, em horas fixas.  

 A decisão dos tutores foi iniciar a radioterapia no mês seguinte. Para isso, realizou-se 

novamente uma TC craniana para reavaliação da lesão e planeamento da radioterapia, 

nomeadamente da dosimetria (Figuras 1 a 4), e das cavidades torácica e abdominal, para 

descartar a presença de metástases. A TC toraco-abdominal descartou a presença de anomalias 

e/ou metastização nos órgãos destas cavidades. Optou-se pela realização de um protocolo 

definitivo hiperfracionado, com uma dose total de radiação de 45 Gy dividida por 15 frações, com 

uma dose de 3 Gy por sessão, durante 3 semanas de tratamento, reduzindo o risco de efeitos 

agudos e aumentando a taxa de eficácia. 

Acompanhamento: realizou-se a consulta de acompanhamento no dia em que as 

sessões de radioterapia terminaram; a Fifty não teve mais episódios de crises convulsivas. Após 

o término do protocolo de radioterapia, podem surgir efeitos adversos agudos, geralmente 

aparentes desde 3 semanas após o início do tratamento até aos 2 meses pós-tratamento, 

período este que requereu uma vigilância ativa da Fifty. O tratamento farmacológico administrado 

foi o seguinte: prednisolona10mg, um comprimido BID, fenobarbital 100mg, ½ comprimido BID e 

levetiracetam, 250mg, 1+¼ comprimido por via oral, TID (20 mg/Kg PO). O tratamento anti 

convulsivante não sofreu alterações na dose prescrita para evitar a ocorrência de crises 

convulsivas. A corticoterapia foi reduzida em 50% da dose a cada semana (1 comprimido por 
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dia, ½ comprimido por dia, ½ comprimido dia sim, dia não) até desmame completo; em todos os 

casos de tumores intracranianos é prescrita corticoterapia para evitar a formação de edemas 

cerebrais. Uma TC estava prevista no início de janeiro de 2020. Após este controlo, caso o animal 

não apresentasse melhorias significativas, poderia ser necessário adjuvar o tratamento com 

quimioterapia metronómica usando hidroxiureia, em doses baixas (50mg/kg PO, cada 48 horas) 

(Jung et al. 2014), normalmente bem toleradas e administrada em casa, que pode ter um efeito 

complementar à radioterapia. 

Discussão: Os tumores cerebrais podem ser de origem primária ou secundária; dentro 

dos tumores primários os meningiomas são os mais frequentemente descritos no cão, 

representando, juntamente com os tumores das células gliais, 85% dos tumores primários do 

sistema nervoso central, sendo que as raças dolicefálicas, como o golden retriever, labrador ou 

schnauzer são mais afetadas (Song et al. 2013). Os meningiomas são frequentemente 

neoplasias benignas, de crescimento lento, com origem nas meninges, existindo múltiplos 

subtipos histológicos nos cães, incluindo meningotelial, transicional, fibroblástico, psamomatoso, 

angiomatoso, microquístico, papilar, granular, mixoide e anaplásico (Vail et al. 2019). Para além 

desta classificação, foi adaptada para cães uma escala utilizada em medicina humana que 

classifica o grau dos meningiomas em I, II e III correspondendo, respetivamente, a benigno, 

atípico e maligno (Vail et al. 2019). No caso da Fifty não foi possível a classificação do grau nem 

do subtipo pelo facto de não ter sido possível realizar a análise histológica do tumor, dada a sua 

localização de difícil acesso.  

A maioria dos meningiomas humanos, independentemente do seu grau histológico, 

expressam PDGFR e a alguns expressam PDGF. A expressão de PDGFR é também elevada 

em alguns outros tumores cerebrais como nos gliomas, glioblastomas multiformes e 

ependimomas, pelo que têm surgido novos estudos destes recetores com resultados 

promissores para o desenvolvimento e implementação de novas terapias farmacológicas, de 

grande relevância para os inúmeros casos que não são passiveis de extirpação cirúrgica (Jung 

et al. 2014), como era o caso da Fifty. A exérese cirúrgica só pode ser proposta em casos de 

neoplasias localizadas em regiões acessíveis como a região parieto-frontal ou a periferia dos 

hemisférios cerebrais; nos cães, os meningiomas são mais infiltrativos e a cirurgia raramente é 

usada como tratamento definitivo, pelo que a radioterapia adjuvante é recomendada, prevenindo 

também o risco de recidiva local (Axlund et al. 2002). Desta forma, a associação da cirurgia 

(quando esta é exequível) e de um protocolo de radioterapia oferece os melhores resultados na 

terapia de tumores cerebrais, aumentando a sobrevida de 12 a 30 meses (Axlund et al. 2002). O 

tratamento apenas com radioterapia, na maioria dos casos, permite obter um melhor prognóstico 

comparativamente ao tratamento cirúrgico, com uma sobrevida média de 6 a 20 meses (Bley et 

al. 2005).  
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A radioterapia é um tratamento local com numerosas indicações em oncologia; vários 

protocolos de tratamento estão disponíveis na medicina veterinária, com diferentes doses de 

radiação, podendo ser recomendada como tratamento único em casos de tumores 

particularmente radiossensíveis, ou associada a cirurgia ou quimioterapia em tumores extirpados 

com margens incompletas ou tangentes (Boyé & Benoit 2016). A radioterapia constitui 

igualmente uma alternativa paliativa em tumores inoperáveis, incluindo tumores metastizados e 

neoplasias associadas a processos muito dolorosos, como por exemplo osteossarcomas não 

extirpados. A taxa de resposta ao tratamento radioterápico é geralmente boa, permitindo um 

aumento na esperança média de vida do animal e também uma melhor qualidade de vida em 

particular nos casos dos meningiomas (Boyé & Benoit 2016).  

Para o planeamento de um tratamento radioterapêutico adjuvante é fundamental recolher 

todas as informações sobre a neoplasia extirpada, nomeadamente a localização, a extensão das 

margens histológicas e cirúrgicas, bem como os exames imagiológicos prévios tal como TC. Nos 

casos em que é usada como tratamento neoadjuvante ou como única modalidade de tratamento, 

é imprescindível a realização de exames imagiológicos de alta definição (ex. TC ou RM) para 

perceber a extensão loco-regional e o volume da neoplasia de forma a proceder à planificação 

do protocolo de radioterapia. As imagens obtidas são assim utilizadas para realizar a dosimetria 

em 3D, pelo que o animal é já posicionado durante o exame imagiológico tal e qual estará nas 

sessões de radioterapia, sendo utilizadas almofadas de espuma com memória individual ou 

plasticinas sólidas que moldam a arcada dentária, ajudando assim a manter o animal na posição 

mais correta a cada sessão (Boyé & Benoit 2016).  

O estudo imagiológico é posteriormente transferido para um programa de software 

específico, neste caso chamado Oncentra®, para elaborar o plano de dosimetria que consiste 

em ajustar a dose de radiação por volume que chega a determinado órgão, conseguida através 

da modelação em 3D e do contorno dos órgãos no programa, limitando a exposição dos tecidos 

saudáveis em risco à radiação e otimizando a dose de radiação que chega ao tumor (Boyé & 

Benoit 2016). São definidas três medidas de volume: o GTV que representa o volume tumoral 

palpável e que representa a maior concentração de células tumorais; o CTV que corresponde ao 

GTV mais as regiões consideradas de alto risco para a doença microscópica; e, por fim, o PTV 

que corresponde ao GTV e CTV, acrescentando uma margem a estes valores prevendo 

variações e movimentos anatómicos durante o tratamento (LaRue & Gordon 2013) (Figuras 1 a 

4). Os órgãos em risco no caso do Fifty, tal como na maioria das neoplasias intracranianas, eram 

os olhos e o encéfalo, um dos mais sensíveis à radiação devido à baixa taxa de regeneração 

celular. A avaliação da exposição dos tecidos periféricos normais é feita também com o auxílio 

de histogramas dose/volume (Boyé & Benoit 2016). Uma vez otimizado o protocolo 

radioterapêutico, é exportado para a unidade de tratamento; a posição e orientação dos feixes 
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são verificadas no início do tratamento e a intervalos regulares durante todo o ciclo de 

radioterapia (Boyé & Benoit 2016). As restantes imagens do planeamento dosimétrico e do 

posicionamento da Fifty estão disponíveis no Anexo IV (Figuras 5 a 10).  

 

 

 

 

A radiação ionizante induz danos moleculares no ADN das células irradiadas, causando 

a morte celular, porque os raios transferem energia criando ionizações no meio intracelular. A 

ionização pode provocar lesões diretas na estrutura do ADN ou lesões indiretas pela formação 

de radicais livres na presença de oxigénio. As condições que determinam a sensibilidade das 

células à radiação ionizante são o grau de oxigenação celular, a fase do ciclo celular em que a 

célula se encontra e a sua capacidade de reparação do ADN (Boyé & Benoit 2016). O princípio 

da radioterapia é dividir o tratamento em várias frações (Boyé & Benoit 2016). Este fracionamento 

permite conjugar eficácia em termos de resposta da neoplasia à radioterapia simultaneamente 

com a redução do risco de efeitos secundários, mantendo a tolerância dos tecidos periféricos 

normais que são, inevitavelmente, expostos. As doses prescritas são medidas em grays (Gy), 

que correspondem à unidade de energia absorvida (unidade física) por volume (Boyé & Benoit 

2016). De uma forma geral, quanto maior o número de sessões com pequenas doses de radiação 

(princípio do fracionamento), maior a dose total administrada, o que permite obter uma boa 

eficácia e simultaneamente reduzir o risco de efeitos secundários retardados. Este tipo de 

Figuras 1, 2, 3 e 4 - Modelação e dosimetria no software Oncentra®. O objetivo, nesta fase do plano, 
é adequar a dose de radiação que chega ao tumor e às zonas fronteiras. Pode-se ainda verificar o 
histograma correspondente ao plano construído na Figura 4. O contorno com a linha vermelha 
corresponde ao GTV, a linha laranja ao CTV e a linha violeta ao PTV, a que cada medida corresponde 
uma percentagem de radiação recebida. 
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protocolo é o privilegiado para os tratamentos cujo objetivo é a cura definitiva, sendo designado 

de protocolo definitivo (Boyé & Benoit 2016). 

Na medicina veterinária um protocolo definitivo compreende uma dose total entre 45 e 57 

Gy, dependendo do tecido a irradiar, administrados entre 12 a 20 sessões em frações de 2,5 a 

3,75Gy, por sessão (Boyé & Benoit 2016). No caso da Fifty foi realizado um protocolo definitivo 

hiperfracionado, explanado anteriormente. O risco de efeitos agudos aumenta significativamente 

com a diminuição do número de frações e consequentemente com o aumento da dose/fração 

(hipofracionamento); este tipo de protocolos é reservado para tratamentos paliativos, que 

consistem na administração de uma dose total de 16 a 37 Gy dividida por 2 a 5 sessões (frações 

de 5 a 10 Gy) num intervalo de 1 a 4 semanas (Boyé & Benoit 2016). Os efeitos adversos da 

radioterapia podem surgir de forma aguda ou retardada (LaRue & Gordon 2013), em que os 

efeitos agudos geralmente aparecem nos dias seguintes ao início do tratamento, sendo 

reversíveis e transitórios e afetando a pele, membranas mucosas e trato digestivo, enquanto os 

efeitos retardados podem aparecer ao longo de toda a vida do animal, a partir dos 6 meses após 

o tratamento, afetando os tecidos de renovação lenta como o sistema linfático, vascular e 

nervoso e são irreversíveis (Boyé & Benoit 2016). 
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Estudo da expressão imunohistoquímica do Recetor β do Fator de Crescimento Derivado 

das Plaquetas (PDRFR-β) em Tumores da Bainha do Nervo Periférico Dos Cães  

 

1. Revisão bibliográfica 

 

 Os cães estão a tornar-se cada vez mais reconhecidos na investigação médica como um 

recurso para o estudo da farmacologia e terapêutica oncológica comparada, com o objetivo de 

se estabelecerem novos protocolos de tratamento mais eficazes e completos quer para o Homem 

quer para os animais. Esta é a base do conceito “One Health” que assenta na ideia da 

cooperação entre a saúde humana e veterinária, possibilitando transpor o modelo da terapêutica 

em animais para o tratamento em humanos (Gustafson et al. 2018). 

  O tratamento de cães com doenças oncológicas é bastante semelhante ao tratamento de 

humanos em que a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia constituem os pilares da terapêutica 

oncológica. As abordagens médicas e cirúrgicas no âmbito da medicina veterinária são 

geralmente menos sofisticadas, comparativamente com as da medicina humana, sendo as 

abordagens cirúrgicas menos agressivas bem como a intensidade da radiação e as doses da 

quimioterapia mais reduzidas, pois o objetivo primário é dar qualidade de vida ao animal. Tal 

poderá ser responsável, em parte, pela menor taxa de sucesso em termos de cura dos 

tratamentos na medicina veterinária. Recentemente, algumas terapias moleculares (ex. 

inibidores de recetores do tipo tirosina cinase) e imunoterapias direcionadas foram desenvolvidas 

na medicina veterinária, mas continua a ser um arsenal terapêutico reduzido e de elevado custo 

monetário. Desta forma, estas opções terapêuticas mais recentes são menos utilizadas em 

contexto clínico devido quer a restrições económicas quer à falta de informação científica 

relativamente à otimização dos protocolos, nomeadamente em termos de dosagem, eficácia, 

duração e tipos de neoplasias mais responsivas (Gustafson et al. 2018). 

 Um dos tipos neoplásicos mais comuns a nível do tecido cutâneo dos cães são os 

sarcomas de tecidos moles, representando 80% das neoplasias da classe dos sarcomas (Merlo 

et al. 2008). Na medicina humana, verificou-se que estas neoplasias expressam determinados 

recetores de tirosina cinase, pelo que as terapias dirigidas para estes recetores têm potencial 

terapêutico para estes tumores (Aoki et al. 2007; Ohishi et al. 2013), o que motivou o presente 

estudo.   

 

1.1 Sarcomas de tecidos moles (STS) – patogénese, diagnóstico e tratamento 

 

Os STS são uma população heterogénea de tumores de origem mesenquimatosa que 

compreendem 15% e 7% de todos os tumores cutâneos e subcutâneos no cão e no gato, 
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respetivamente. Compreendem as seguintes subclasses: fibrossarcomas, tumores da parede 

perivascular, tumores da bainha dos nervos periféricos (plexo não braquial), lipossarcomas, 

mixossarcomas, histiocitomas fibrosos malignos, mesenquimomas malignos e sarcomas 

indiferenciados (Thrall & Gillette 1995; Dennis et al. 2011). Pode ser difícil diferenciar 

histologicamente estas subclasses dada a existência duma matriz de colagénio intercelular 

comum e de células mesenquimatosas fusiformes que formam feixes e espirais (Dennis et al. 

2011).  

Nos cães, o aparecimento destas neoplasias está relacionado com radiação, 

traumatismos, corpos estranhos, implantes ortopédicos e o parasita Spirocerca lupi. A maior 

parte dos STS são tumores únicos que surgem em cães de meia-idade a idosos, não existindo 

predisposição racial ou de género, mas com uma maior tendência para surgirem em raças 

grandes (Vail et al. 2019). 

De uma forma geral, os STS são neoplasias de crescimento lento, que podem apresentar 

hemorragia intra-tumoral e áreas de necrose. A sintomatologia está diretamente relacionada com 

o local e a dimensão do tumor mas, na maioria dos casos, os animais com este tipo de neoplasia 

cutânea ou subcutânea não apresentam sinais clínicos (Vail et al. 2019). O método de 

diagnóstico menos invasivo é a citologia por aspiração, no entanto esta pode não ser conclusiva, 

estando descritas taxas de precisão diagnóstica entre 63% e 97%, o que se deve sobretudo ao 

baixo potencial exfoliativo e às extensas áreas de necrose dos STS (MacEwen et al. 2001).  

As biópsias excisionais não são recomendadas porque geralmente não são curativas, 

dada a grande invasão local dos tecidos adjacentes que é uma característica deste tipo de 

neoplasias. A extirpação cirúrgica para atingir margens histológicas completas é bastante 

extensa/invasiva, requerendo um planeamento pré-cirúrgico rigoroso (Vail et al. 2019).  

Para o estadiamento pré-cirúrgico do doente é necessária a realização de análises 

hematológicas e bioquímicas de rotina, citologia ou biópsia dos gânglios linfáticos regionais e 

exames imagiológicos avançados, nomeadamente TC toracoabdominal para excluir 

metastização, e da lesão primária para determinar os seus limites/margens (Kuntz et al.1997). 

Embora as metástases dos linfonodos regionais não sejam muito frequentes, a citologia por 

aspiração ou a biopsia dos gânglios deve ser realizada pelo menos em todos animais que 

apresentem gânglios linfáticos anormais à palpação ou com neoplasias de grau III (Affolter et al. 

2002). 

No esquema 1 está representado um algoritmo para o tratamento dos STS no cão. O 

tratamento cirúrgico deve ser adequado a cada doente individualmente dependendo da 

localização do tumor, do tamanho, do grau, do nível de infiltração dos tecidos adjacentes e, claro, 

da decisão dos tutores, que nem sempre aceitam cirurgias mais invasivas (Vail et al. 2019). Os 

STS possuem uma pseudo-cápsula formada pela compressão de tecido conjuntivo peritumoral 
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dando por vezes a falsa impressão de ser um tumor bem capsulado, havendo o risco de o tumor 

não ser totalmente excisado caso se opte por uma excisão marginal (Dennis et al. 2011). As 

margens cirúrgicas mínimas recomendadas para uma excisão completa são 2 ou 3 cm laterais e 

um plano fascial profundo, embora esta seja uma recomendação arbitrária que não tem em conta 

os fatores do tamanho do tumor e do doente, da localização e das próprias características do 

tumor (Vail et al. 2019). O ideal é fazer sempre o planeamento da cirurgia tendo em conta a 

avaliação tomográfica contrastada da massa neoplásica (Vail et al. 2019). Com efeito, o controlo 

local é o aspeto mais desafiante no tratamento deste tipo de neoplasias; a taxa de recorrência 

local é de 0 a 5% após a excisão completa; de 11 a 29% após a excisão marginal; de 17 a 37% 

após a excisão incompleta e tratamento adjuvante com radioterapia fracionada (Vail et al. 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideram-se STS com mau prognóstico aqueles com uma dimensão superior a 5 cm, 

os tumores infiltrativos, os que se localizem nas extremidades dos membros, os de grau 

histológico III e os tumores excisados com margens incompletas (Vail et al. 2019). Nestes casos 

está recomendada a utilização de terapias adjuvantes, nomeadamente a radioterapia para 

controlo de doença local e a quimioterapia para controlo de doença metastática distante. 

 A taxa de metastização em cães com STS varia de 0 a 31%, com um tempo médio até 

metastização de 230 a 365 dias. A característica mais importante para prever o risco de 

metastização é o grau histológico. As taxas de metastização para cães com tumores de grau I, 

II e III são, respetivamente, 0 a 13%, 7 a 27% e 22 a 44%, pelo que as metástases são 

significativamente mais prováveis em cães com sarcomas indiferenciados e com elevado 

pleomorfismo, sendo também 5 vezes mais prováveis quando os tumores têm um índice mitótico 

de 20 ou mais figuras por 10 HPF (Kuntz et al. 1997; Selting et al. 2005; Ettinger et al. 2006).  

STS (confirmado 
por biópsia)

Margens 
completas 

(histologicamente)

Grau I Grau II Grau III

Quimioterapia 
adjuvante 

(protocolos  com 
doxorrubicina)

Margens 
incompletas 

(histologicamente)

Radioterapia 
adjuvante

Resseção 
cirúrgica da 

cicatriz

Cirurgia

Acompanhamento
do doente (ex: 1, 3, 
6, 9, 12 e 18 meses)

Esquema 1 - Algoritmo sugerido para o tratamento dos STS em cães (Vail et al. 2019). 
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O grau é também considerado o fator de prognóstico mais importante para STS humanos 

(Coindre 2006). A maioria dos STS caninos classificados pelo sistema proposto por Dennis et al. 

2001 são de grau I; as neoplasias deste grau têm a taxa mais baixa de recidiva após a excisão, 

dependendo também se as margens estão ou não excisadas na sua totalidade, pelo que quando 

são completas raramente recidivam e, similarmente, a probabilidade de ocorrência de 

metástases é baixa (McSporran 2009). Os tumores de grau II ocorrem com uma frequência 

intermédia, pelo que quando excisados na sua totalidade também recidivam raramente 

(McSporran 2009). Os tumores de grau II com margens incompletas têm uma maior taxa de 

recidiva e um intervalo livre de doença inferior aos de grau I (McSporran 2009). As neoplasias 

de grau III são as menos comuns e têm o maior potencial para recidivar e para metastizar (Selting 

et al.2005).  

A radioterapia está recomendada como tratamento adjuvante em casos extirpados com 

margens incompletas (Vail et al. 2019). Pode também ser utilizada como modalidade única de 

tratamento paliativo, administrando-se uma dose total de 50 Gy, resultando numa taxa de 

controlo de crescimento do tumor de 50% aos 12 meses e de 33% aos 24 meses. Embora um 

estudo tenha reportado uma taxa completa de resposta em 30% dos casos tratados apenas com 

radioterapia, este tipo de tumores não regride rapidamente após a radioterapia e, mesmo que 

haja uma diminuição rápida significativa do volume tumoral, a resposta não é geralmente 

duradoura (Vail et al. 2019). 

O papel da quimioterapia no tratamento dos STS depende de características histológicas 

e clínicas. Em humanos, aproximadamente 50% dos doentes com um STS de alto grau sofrerá 

um processo de metastização ou de recidiva local (Gronchi & Casali 2013), pelo é recomendada 

a inclusão de um protocolo de quimioterapia. Os protocolos neoadjuvantes ou adjuvantes com 

doxorrubicina são largamente utilizados e o tratamento é cada vez mais direcionado para o 

subtipo de neoplasia, dada as diferentes quimiossensibilidades (Borgatti et al. 2019). Apesar 

destes tratamentos multimodais, a sobrevida a longo prazo de doentes com sarcomas avançados 

continua baixa, pelo que a necessidade de novos protocolos terapêuticos para estes casos é 

urgente (Borgatti et al. 2019). Há descrições que os protocolos de quimioterapia metronómicos 

e de quimioterapia intralesional podem diminuir a probabilidade de recidiva local e melhorar a 

qualidade de vida dos doentes; estudos em humanos utilizando um protocolo metronómico 

mostraram um melhor controlo local do tumor pela inibição da angiogénese tumoral, e foram 

demonstrados resultados semelhantes em cães com STS tratados com baixas doses de 

ciclofosfamida (15 mg/m2 por dia) (revisto por Vail et al. 2019). 

A incidência de sarcomas é significativamente maior em cães quando comparada com a 

incidência em humanos, pelo que os modelos terapêuticos utilizados em animais são de extrema 

importância neste tipo de neoplasias, dando-se como exemplo clássico a relevância do 
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tratamento do osteossarcoma canino no desenvolvimento de abordagens cirúrgicas para 

crianças com osteossarcomas (Gustafson et al. 2018).  

 

1.2 Tumores da bainha do nervo periférico (PNST): patogénese, diagnóstico e tratamento 

  

Os PNST, um subtipo de STS, são tumores da bainha nervosa periférica que surgem a 

partir das células de Schwann, das células perineurais ou dos fibroblastos endoneurais e 

perineurais, e podem ser de natureza benigna ou maligna. Os PNST benignos mais comuns são 

os schwanomas e os neurofibromas que são bem circunscritos, localizados na pele ou tecido 

subcutâneo e com uma distribuição igual dos padrões Antoni A e Antoni B (Chijiwa et al. 2004). 

Estes padrões constituem critérios histopatológicos específicos assim como a presença de 

padrões de corpos de Verocay para o diagnóstico destas neoplasias (Joshi 2012).  

As neoplasias malignas são por vezes subcutâneas, invadem os tecidos profundos, não 

são bem definidas e estão associadas a uma elevada taxa de recidiva local e a um tempo de 

sobrevida baixo (Chijiwa et al. 2004; Boos et al. 2015). Os PNST apresentam marcação 

imunohistoquímica para vimentina, S-100, GFAP, NSE, desmina e α - SMA (Chijiwa et al. 2004; 

Boos et al. 2015; Teixeira et al. 2016). Estes marcadores são específicos desta classe de tumores 

e permitem distingui-los dos tumores da parede perivascular, como é o caso dos 

hemangiopericitomas, que na classificação antiga pertenciam à classe dos PNST. Para além 

desta diferença ao nível da marcação imunohistoquímica, os PNST têm um índice muito mais 

elevado do Ki-67 comparativamente às neoplasias da parede perivascular (Teixeira et al. 2016) 

Os PNST podem surgir em qualquer parte do corpo e, apesar de parecerem 

encapsulados aquando da cirurgia, têm um comportamento semelhante aos fibrossarcomas 

apresentando limites mal definidos, sem uma cápsula histologicamente definida e com 

capacidade infiltrativa dos tecidos adjacentes. Estes tumores apresentam uma taxa de 

metastização moderada; todavia, a recidiva local é comum após a cirurgia (Boos et al. 2015).  

 Os PNST dos nervos macroscópicos são classificados como periféricos, de raiz ou do 

plexo; os periféricos estão nos nervos distantes do cérebro ou da medula espinhal e o seu 

tratamento é muito mais favorável que os PNST dos plexos ou das raízes nervosas; os dos 

plexos podem envolver quer o plexo braquial quer o plexo lombossagrado. A grande maioria dos 

casos apresenta como sintomatologia claudicação unilateral, atrofia muscular, paralisia e dor. 

Pode ainda haver invasão da medula espinhal nos casos dos tumores de alto-grau do plexo e da 

raiz raquidiana (Brehm et al. 1995).  

O tratamento de eleição para estas neoplasias consiste na remoção cirúrgica, mas é 

comum ter de se utilizar terapia multimodal combinando cirurgia com radioterapia adjuvante ou 

neoadjuvante. No caso de PNST localizados em membros, pode-se recorrer à amputação para 
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tratamento curativo, estando indicado sobretudo nos PNST malignos e de elevado grau (Brehm 

et al. 1995; Van Stee et al. 2017). Para casos de PNST que afetem as raízes nervosas pode ser 

necessário realizar hemilaminectomia (Brehm et al. 1995). 

Os dados genómicos dos PNST caninos associados são escassos; contudo um estudo 

demonstrou, através da análise de mutações no P53, que em 3 de 6 PNST primários este fator 

estava mutado e que a amplificação do MDM2, importante regulador negativo do P53, foi 

observada em 3 de 7 PNST (Nasir et al. 2001). Na análise para o homólogo canino do fator BRAF 

V600E verificou-se também que este aparecia mutado em 2 de 9 PNST (22%) (Mochizuki et al. 

2015). Foi também observado que muitos dos MPNST humanos estão associados a 

neurofibromatose tipo 1 e a esta síndrome está associado um risco de 10 a 15% para o 

desenvolvimento de um PNST (Gustafson et al. 2018). Uma outra investigação recente nos 

MPNST identificou mutações no complexo repressor polycomb (pensa-se que SUZ12 e EED 

ativem a sinalização RAS em 58% dos MPNST), na P53 (40,3%) e no CDKN2A (75%) (Brohl et 

al. 2017). Em síntese, este estudo sugere um perfil de ativação de sinalização RAS em conjunto 

com a perda de regulação através de mutações do P53. 

 

1.3 Tumores da bainha do nervo periférico na medicina humana 

  

 Na medicina humana esta subclasse de tumores tem sido classificada como neurinomas, 

neurilemomas, schwanomas, neurofibromas, neurofibrossarcomas e tumores da bainha do nervo 

periférico malignos com base nas células de origem (Scheithauer et al. 1999). Os MPNST 

constituem 5% de todos os sarcomas de tecidos moles em medicina humana e aproximadamente 

metade dos doentes com esta neoplasia apresentam neurofibromatose tipo 1. Estes tumores são 

muito agressivos, têm uma alta taxa de recidiva local e podem ainda desenvolver-se metástases; 

a quimioterapia e a radioterapia não têm uma elevada taxa de sucesso pelo que a remoção 

cirúrgica é o tratamento mais eficaz (Ferner et al. 2002). Os doentes com tumores primários não 

operáveis e com manifestações evidentes da presença de metástases têm um prognóstico mau 

(Ohishi et al. 2013). 

 

1.4 Recetor β do fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGFR-β) 

 

Os PDGFRs  e  são recetores do tipo tirosina cinase envolvidos em atividades 

fisiológicas e patológicas, principalmente por mecanismos parácrinos. Nos processos fisiológicos 

em indivíduos adultos estimulam a proliferação de fibroblastos e de células endoteliais e estão 

envolvidos nos processos de regeneração tecidual e fibrose; durante a embriogénese são 

responsáveis por processos de diferenciação tecidual (Alvarez et al. 2006; Demoulin & Essaghir 

2014).  
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O PDGFR-α e o PDGFR-β são ativados por dois fatores solúveis específicos que são o 

PDGF-A e o PDGF-B que atuam em isoformas diméricas (PDGF-AA, -AB e –BB) assim como os 

recentemente descobertos PDGF-C e -D. O PDGF-AA liga-se seletivamente ao PDGFR-α, 

enquanto o PDGF-B liga-se tanto ao PDGFR-α como ao PDGFR-β. Em humanos, vários estudos 

demonstraram a capacidade dos ligandos PDGF em interagir com o PDGFR-α e com o PDGFR-

β e a induzir homodimerização e/ou heterodimerização destes recetores (Heidaran et al. 1991; 

LaRochelle et al. 2001). Estes recetores podem ativar muitas das vias de transdução de sinal, 

incluindo a PI3K, a MAPK e vias da fosfolipase Cɣ e AKT (Liu et al. 2011). A AKT e a MAPK são 

proteínas cinases citoplasmáticas ativadas por fosforilação (p-AKT e p-MAPK) que 

desempenham um papel importante na sobrevivência, proliferação e crescimento celular sob 

controlo da expressão de genes anti-apoptóticos (Seger & Krebs 1995; Nicholson & Anderson 

2002; Tokunaga et al. 2008). 

Os PDGFRs podem ser ativados por várias alterações genéticas e contribuir para a 

carcinogénese (Ostman & Heldin, 2007; Toffalini & Demoulin, 2010), estando descrito que as 

neoplasias de origem mesenquimatosa, glial e hematopoiética podem revelar disfunções no 

PDGFR (Paulsson et al. 2014). A alteração mais frequente é a sobre-expressão, a ativação 

constitutiva do domínio da tirosina cinase assim como a regulação pós-transcripcional por 

sequências de RNA específicas como o miRNA 34 (Peng et al. 2014). 

Os PDGFs são fisiologicamente expressos também numa variedade de células como os 

fibroblastos, células do músculo liso vascular e células endoteliais que sugerem um papel 

também na interação entre as células neoplásicas e o estroma durante a progressão e invasão 

do tumor (Tuohy et al. 2014).  

O recetor β está presente em diferentes isoformas ativas dentro das células, variando de 

peso molecular de 130 a 180 kDa (Kamp et al. 2003). A ligação do recetor a determinados 

ligandos causa a sua oligomerização, a auto/trans-fosforilação e consequente ativação. Por sua 

vez, pode desencadear-se a ativação da via de sinal de transdução Ras-MAPK que inclui a MEK 

e a ERK, cuja sinalização regula o crescimento e a sobrevivência das células (Schlessinger, 

2000), via que está desregulada em muitas neoplasias humanas devido à regulação aberrante 

do PDGF e dos seus recetores (Criscitiello et al. 2014). 

 O fosfato de toceranib, um fármaco administrado por via oral desenvolvido para o 

tratamento dos mastocitomas caninos, possui atividade contra vários RTK incluindo o VEGFR-

2, o PDGFR-α, o PDGFR-β, o FLT-3, o CSFR1 e o c-KIT (Urie et al. 2012). Com este espetro de 

inibição, o fosfato de toceranib pode atuar não só como um agente anti-angiogénico mas também 

como inibidor de diversas vias de sinalização de crescimento e proliferação celular (London et 

al. 2003; Mendel et al. 2003).  
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Dada a importância deste recetor na oncologia, e tendo em conta o seu potencial para 

bloquear o PDGFR-β (molécula estudada no presente trabalho de investigação), segue-se uma 

pequena revisão bibliográfica sobre a sua expressão em diversos tipos de neoplasias, incluindo 

PNST.  

 

1.4.1 PDGFR-β em PNST humanos e noutras doenças oncológicas caninas 

  

O PDGFR-β foi alvo de investigação em PNST humanos. Um grupo de investigação 

descreveu o PDGF-BB como indutor de invasão nos MPNST em linhas celulares e demonstrou 

ainda maior expressão dos níveis de mRNA e de proteínas do PDGFR-β em amostras de MPNST 

comparativamente às de BPNST. Os resultados demonstraram ainda que o PDGF-BB induziu a 

fosforilação da tirosina do PDGFR-β e que, desta forma, o mesilato de imatinib, com atividade 

contra vários RTK incluindo o PDGFR, o c-KIT e o Bcr-Abl, poderia inibir a proliferação e a 

invasão celular pelo facto de suprimir a fosforilação do PDGFR-β, sugerindo que este recetor 

poderá ser um alvo potencialmente promissor em novas terapias dos PNST (Aoki et al. 2007).  

O mesmo grupo de investigação avançou posteriormente com o estudo para analisar os 

efeitos citotóxicos do mesilato de imatinib em MPNST in vitro, usando linhas celulares, e os 

efeitos terapêuticos em modelos xenotransplantados de ratinhos. Os resultados mostraram que 

o mesilato de imatinib suprimiu a fosforilação do PDGFR-β em todas as linhas celulares utilizadas 

e, em concentrações similares às utilizadas clinicamente, inibiu o crescimento das células em 3 

das 6 linhas utilizadas. Para além deste facto, inibiu a formação de colónias em agar e o 

crescimento do tumor nos modelos in vivo. Dada a excelente concordância dos resultados in vitro 

e in vivo, sugeriu-se a possibilidade de o mesilato de imatinib ser uma alternativa para o 

tratamento de MPNST (Ohishi et al. 2013).  

Em oncologia veterinária não existem estudos em PNST caninos ou felinos. Alguns 

trabalhos descrevem a sua expressão em hemangiomas (HA) e hemangiossarcomas caninos 

(HSA), em osteossarcomas, em carcinomas dos sacos anais, em melanomas orais, em 

carcinomas de células de transição, em carcinomas nasais e em neoplasias mamárias.  

Asa et al. (2012) descreveram a expressão imunohistoquímica do PDGF-BB, PDGFR-α 

e PDGFR-β em 46 HSA e em 21 HA tendo verificado uma forte marcação do PDGFR-α em 38,1% 

dos HA e em 23,9% dos HSA. Quanto ao PDGFR-β, 35 casos de HSA (76,1%) tiveram uma 

marcação forte e apenas 11 casos (23,9%) tiveram uma marcação fraca. Inversamente, em 

apenas 3 HA obteve-se uma marcação fraca e os restantes casos foram negativos à marcação. 

Atendendo a estes resultados, concluíram que a elevada marcação do PDGFR-β em HSA poderá 

ser responsável pela patogénese da doença estando associado ao comportamento maligno da 

neoplasia (Asa et al. 2012). Este estudo foi de extrema relevância na execução da investigação 
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apresentada nesta dissertação, pelo facto de estudar o mesmo recetor num subtipo da classe 

dos sarcomas, fazendo com que alguma da metodologia utilizada tenha sido aplicada e testada 

neste trabalho. 

Posteriormente, Maniscalco et al. (2013) analisaram a expressão imunohistoquímica do 

PDGF-A, PDFG-B, PDGFR-α e PDGFR-β em 33 amostras de osteossarcomas caninos e em 7 

linhas celulares primárias de osteossarcoma com a técnica de Western Blot e PCR quantitativo. 

O PDGFR-α e -β são recetores descritos como sobre-expressos em 70-80% dos osteossarcomas 

em humanos (Sulzbacher et al. 2000), que apresentam semelhanças clínicas/histopatológicas 

com estas neoplasias em animais. Os resultados da imunohistoquímica revelaram que o 

PDGFR-α e o PDGFR-β foram expressos em 78% e 81% dos casos, respetivamente, e que estes 

recetores estavam co-expressos nos osteossarcomas caninos, sugerindo que um ciclo autócrino 

e/ou parácrino esteja envolvido na etiologia destas neoplasias e que os inibidores específicos da 

tirosina cinase possam ser alvos no tratamento dos osteossarcomas caninos (Maniscalco et al. 

2013). 

Gramer et al. (2016) também descreveram a expressão imunohistoquímica do VEGFR, 

do PDGFR-α e do PDGFR-β em carcinomas nasais caninos (N=187) tendo demonstrado que o 

PDGFR-β foi identificado em 39,6% dos casos, com expressão predominantemente moderada e 

citoplasmática, sugerindo que os fármacos inibidores destes recetores possam ser úteis para o 

tratamento destes tumores (Gramer et al. 2016). 

Em 2018, Walters et al. estudaram a marcação imunohistoquímica do PDGFR-β nos 

carcinomas de células de transição (CCT) da bexiga e em amostras de bexigas com cistite; 

verificaram que todas as amostras de CCT foram positivas à marcação do PDGFR-β, com 

marcação moderada a intensa, e que 50% dos casos não oncológicos foram negativos e a outra 

metade tinha apenas <1% de células positivas. Com base nestes resultados, sugeriram que o 

fosfato de toceranib, que bloqueia o PDGFR-β, pode ter um papel relevante no tratamento destas 

neoplasias (Walters et al. 2018), embora sejam necessários ensaios clínicos para o comprovar. 

Brown et al. (2011) avaliaram a expressão imunohistoquímica de PDGFR-β e do c-KIT 

em adenocarcinomas dos sacos anais e em sacos anais sem patologia, sendo que apenas 2 dos 

77 casos em estudo (2,6%) expressaram o c-Kit e 15 expressaram o PDGFR-β. Nenhum dos 

sacos anais normais expressaram c-Kit ou PDGFR-β (Brown et al. 2011). Já neste ano, e com 

base nos resultados do estudo anterior, Heaton et al. avaliaram a eficácia do tratamento com 

toceranib em cães com AGASAC, tendo verificado um benefício clínico em 69% dos cães, com 

20,7% de resposta parcial e 48,3% de doença estável, mostrando a eficácia do tratamento. No 

entanto, são necessários estudos clínicos prospetivos e controlados como passo seguinte para 

determinar a eficácia deste protocolo com toceranib comparativamente a outros protocolos já 

estabelecidos (Heaton et al. 2020). 
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Em 2016, Iussich et al. demonstraram uma co-expressão dos PDGFR-α e -β em 37,5% 

de 48 melanomas orais caninos: 54,2% eram positivos para o PDGFR-α e 47,9% para o recetor 

β. Este estudo mostrou também que a co-expressão dos PDGFRs e os valores de Ki-67 >19,5% 

estavam associados (Iussich et al. 2016).  

O PDGFR-β está também descrito como tendo um papel fulcral no desenvolvimento e 

progressão do cancro mamário da mulher (Ranieri et al. 2013). Altamura et al. (2017) estudaram 

a relevância deste recetor e das suas moléculas de transdução de sinal MEK e ERK, em 

carcinomas mamários caninos por análise bioquímica e imunohistoquímica. O PDGFR-β foi 

expresso pela maioria das amostras de carcinomas e das linhas de células derivadas do tumor, 

e as vias de sinalização intracelular MEK e a ERK estavam ativadas quer nas biópsias quer nas 

linhas celulares. Em conclusão, este estudo demonstrou a ativação e a expressão do PDGFR-β 

em tumores mamários das cadelas, in vivo e in vitro, sugerindo a sua participação na oncogénese 

das neoplasias mamárias caninas (Altamura et al. 2017). 

 

2. Objetivos 

 

Este estudo teve como objetivo perceber se os PNST expressam o recetor β do fator de 

crescimento derivado das plaquetas através de um ensaio imunohistoquímico. Os PNST são 

uma subclasse de neoplasias ainda pouco estudada na medicina veterinária pelo que estes 

estudos preliminares são de elevada relevância, objetivando a possibilidade de estabelecer 

novos protocolos farmacológicos eficazes para o tratamento e melhoria da qualidade de vida dos 

doentes oncológicos. 

  

3. Materiais e Métodos  

3.1 Amostras  

 Este estudo incluiu amostras de PNST recolhidos do arquivo do LabPatVet-UP, num total 

de 30 casos diagnosticados entre 2002 e 2011, incluindo 25 schwanomas, 2 

neurofibrossarcomas e 3 PNST de origem histológica indeterminada.  

As neoplasias foram removidas cirurgicamente, fixadas em formol a 10% e incorporadas 

em parafina; os blocos de parafina foram posteriormente seccionados para a montagem das 

lâminas e coradas com Hematoxilina-Eosina (H&E). O diagnóstico histopatológico foi confirmado 

pelo exame das lâminas coradas com H&E e também pelo estudo imunohistoquímico com 

vimentina, S-100, NSE, GFAP, desmina α-actina e com o Ki-67, previamente realizado no âmbito 

de outro estudo (Teixeira et al. 2016). 

Os dados clínicos sobre idade, género, raça, localização do tumor e tamanho foram 

recolhidos nos relatórios da histopatologia. Vinte e uma amostras eram de cães machos e 9 de 
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fêmeas. A distribuição das amostras por raças foi a seguinte: 8 SRD, 5 Caniches, 5 Boxers, 3 

Perdigueiros Portugueses, 2 Pastores Alemães, 1 Whippet, 1 Schnauzer Miniatura, 1 Labrador 

Retriever, 1 São Bernardo, 1 Husky Siberiano, 1 Cruzado de Rottweiler e 1 Epagneul Breton. As 

amostras de cães com raça conhecida foram divididas pelo estalão da raça de acordo com o 

definido pelo American Kennel Club (1- raça miniatura, 2- raça pequena, 3- raça média, 4- raça 

grande, 5- raça gigante). As neoplasias foram classificadas em dois grupos, neoplasias 

localizadas nos membros ou no tronco, e em duas classes, <3 cm ou ≥3 cm. 

 Todas as neoplasias malignas foram sujeitas ao sistema de classificação do grau 

histológico para STS cutâneos e subcutâneos no cão (Dennis et al. 2011). Esta classificação tem 

em conta a atribuição de um grau de diferenciação (1- bem diferenciado; 2- diferenciação pobre; 

3- indiferenciado), o número de mitoses por 10 HPF (1: 0-9 figuras de mitose; 2: 10-19 figuras de 

mitose; 3: >19 figuras de mitose por 10 campos de grande ampliação), e a percentagem de 

necrose (0: ausente; 1: ≤ 50% necrose; 2: >50%). De seguida procedeu-se à soma de todos os 

parâmetros e o grau foi atribuído de acordo com a pontuação final (Grau I: ≤3; Grau II: 4 a 5; 

Grau III: ≥6) (Anexo IV – Tabela 1).  

 

3.2 Determinação imunohistoquímica do PDGFR- β 

 

 A técnica de imunohistoquímica foi realizada em cortes de 2 µm de espessura dos blocos 

de parafina dos casos selecionados, posteriormente desparafinados em xilol e rehidratados com 

etanol. Foram realizados vários ensaios para testar qual a melhor técnica de recuperação 

antigénica e a várias diluições do anticorpo primário: com banho-maria utilizando a Target 

Retrieval Solution (Dako, pH6), com diluições de 1:50, 1:100 e 1:200; com autoclave utilizando 

também a Target Retrieval Solution (Dako, pH6), na diluição 1:50; com autoclave e a solução 

EDTA (a pH9), nas diluições de 1:50 e 1:100 (a 105ºC, durante 20 minutos); e micro-ondas com 

a solução Extran®, na diluição 1:50. Após estes ensaios e a avaliação de todas as lâminas, a 

técnica escolhida para a realização do estudo imunohistoquímico do PDGFR- β foi a técnica da 

recuperação antigénica em micro-ondas com solução Extran® e com uma diluição do anticorpo 

primário de 1:50.  

Para a preparação do ensaio final: procedeu-se à preparação da solução Extran® (1 litro 

de solução = 999,5ml de água destilada + 0,5ml da solução Extran®), sujeita a radiação micro-

ondas durante aproximadamente 15 minutos (até ferver). Após este procedimento as lâminas já 

preparadas foram submersas na solução Extran® e sujeitas novamente a radiação micro-ondas 

durante 10 minutos. De seguida aguardou-se pelo arrefecimento das lâminas, e posteriormente 

foram mergulhadas em solução TBS, previamente também preparada no laboratório. Para 

impedir a ligação de proteínas não específicas, foi adicionado o Protein Block (Novocastra™), 
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deixando atuar durante uma hora, à temperatura ambiente e de seguida incubou-se, overnight a 

4ºC, com o anticorpo primário anti-PDGFR-β (anticorpo monoclonal de coelho, clone 28E1 da 

Cell Signaling Technology, Danvers, EUA), na diluição de 1:50, durante aproximadamente 16 

horas. Depois da incubação, procedeu-se à lavagem das lâminas com TBS e posteriormente ao 

bloqueio da peroxidase endógena com a solução Peroxidase Block (Novocastra™), durante 12 

minutos, à temperatura ambiente. Após uma nova lavagem das lâminas com TBS, procedeu-se 

à adição da solução Post Primary (Novocastra™), deixando atuar durante 30 minutos, à 

temperatura ambiente, seguindo-se a adição da solução Polymer (Novolink™), deixando atuar 

novamente durante 30 minutos. Para a revelação, após uma última lavagem com TBS, as 

lâminas foram incubadas com a solução DAB Substrate Buffer (Novolink™) + DAB Chromogen 

(Novocastra™). Por fim, procedeu-se à lavagem das lâminas durante 10 minutos e procedeu-se 

ao contraste com hematoxilina. Uma amostra de hemangiossarcoma foi utilizada como caso 

controlo (Figura 5), por ser o tipo de neoplasia do estudo Asa et al. 2012. A imunomarcação de 

alguns grupos celulares como macrófagos, fibroblastos e células do músculo liso vascular foram 

utilizadas como controlo interno positivo (Nakagawa et al. 2010). A substituição do anticorpo 

primário pela solução tampão de diluição do anticorpo serviu como controlo negativo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expressão imunohistoquímica do PDGFR-β foi reconhecida pela marcação do 

citoplasma com um castanho distinto. As amostras foram classificadas de acordo com um 

método previamente descrito (Asa et al. 2012; Asa et al. 2013) em duas categorias com base na 

percentagem de células neoplásicas marcadas: marcação baixa de 0 a 25 % e elevada se >25%. 

A intensidade da marcação também foi classificada em 3 grupos: fraca, moderada ou intensa 

(Figuras 6, 7 e 8).   

 

Figura 5 - Expressão do PDGFR-β num 
Hemangiossarcoma. Esta amostra foi utilizada 
como controlo positivo e mostra uma forte 
marcação citoplasmática das células tumorais. 

IHC (200x). 
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3.3 Índice de proliferação das neoplasias  

 

O índice de proliferação foi determinado através da deteção imunohistoquímica do Ki-67 

que tinha sido previamente realizado no estudo de Teixeira et al. (2016) e foi definido como 

percentagem de núcleos positivos em 1000 núcleos nos campos selecionados (x400). 

 

3.4 Análise estatística  

 

 Os resultados foram analisados estatisticamente com o software SPSS (versão 26.0; 

SPSS Inc., Produtos e serviços de estatística Lda, Lisboa, Portugal). O teste qui-quadrado de 

Pearson foi o utilizado para determinar possíveis associações estatísticas entre a expressão do 

PDGFR-β e o grau histológico (grau I, II e III), com a diferenciação histológica e com o número 

de mitoses; e para avaliar a relação entre o índice de proliferação Ki-67 com a diferenciação 

histológica e com índice mitótico.  

O teste exato de Fisher foi utilizado para determinar associações estatísticas entre a 

expressão do PDGFR-β com o tipo de neoplasia (benigna/maligna), com a sua localização 

(tronco ou membros), com o tamanho (<3cm e ≥3cm), com as margens histológicas (completas 

versus incompletas+tangentes), com a presença/ausência de infiltrado inflamatório, com o grau 

histológico (grau I versus grau II+III) e com a presença/ausência de necrose. Este teste foi 

também utilizado para as associações estatísticas entre o índice de Ki-67 e o tipo de neoplasia, 

a localização, o tamanho, as margens, o grau histológico e com a presença de necrose. Os 

valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos.   

A análise ANOVA foi utilizada para comparar as médias das idades e a média do índice 

de Ki-67 com o tipo de neoplasia. As percentagens de Ki-67 foram agrupadas em <20% e ≥20% 

para efeitos estatísticos, cut-off definido num estudo de medicina humana que utilizou o índice 

de Ki-67 como indicador de prognóstico dos MPNST (Watanabe et al. 2001). 

 

4. Resultados 

 

 Os dados relativos aos pacientes como a raça, idade, género, localização e dimensões 

do tumor, estão sumarizados na Tabela 2 do Anexo IV. Com estes dados verificou-se que a idade 

média do grupo das neoplasias benignas era de 10,3±2,093 anos e do grupo de neoplasias 

malignas era 9,3±3,2 anos (Anexo IV – Tabela 3). Verificou-se também que os PNST foram mais 

prevalentes nos machos, que constituíram 70% das amostras, e que o género não influencia o 

tipo de neoplasia, isto é, o número de casos de neoplasias malignas e de neoplasias benignas 
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foi semelhante entre machos e fêmeas (4 casos de BPNST e 5 de MPNST nas fêmeas e 11 

casos de BPNST e 10 de MPNST nos machos) (Anexo IV – Tabela 4).  

Nos 22 cães com raça conhecida apurou-se que a prevalência das neoplasias era maior 

nos animais de maior porte (raças médias, grandes e gigantes), sendo que apenas 6 dos casos 

eram de animais de raça pequena e nenhum de raça miniatura, numa associação 

estatisticamente significativa (p=0,006) (Anexo IV – Tabela 5); também se verificou que a maioria 

dos PNST do grupo das raças grandes eram de natureza maligna (11 casos de MPSNT e 5 

casos de BPNST). Verificou-se também que os MPNST apresentavam uma média de índices de 

Ki-67 significativamente superior (40,57±22,81) à dos BPNST (17,00±17,64) (p=0,004) (Anexo 

IV – Tabela 6).  

O PDGFR-β foi expresso por 11 das 15 amostras (73,3%) dos BPNST com uma % de 

marcação de ≤ 25%, existindo 3 (20%) casos em que a marcação foi ausente, e 4 (26,7%) em 

que se obteve >25% de marcação. Todos os MPNST expressaram o PDGFR-β, com >25% de 

marcação em 11 das amostras (73,3%). A relação do tipo de neoplasia, benigna ou maligna, com 

a expressão do recetor foi estatisticamente significativa (p=0,013). A intensidade da marcação 

dos BPSNT era maioritariamente fraca a moderada (12 das 15 amostras) não havendo nenhuma 

marcação intensa, enquanto que a maioria dos MPNST (8 das 15 amostras) apresentou uma 

marcação moderada a intensa (Figuras 6 a 8).  

 

A comparação entre a expressão do PDGFR-β e as variáveis localização da neoplasia, 

tamanho, margens, presença de infiltrado inflamatório e índice de Ki-67 não revelou associações 

estatísticas significativas (p>0,05) (Tabela 1). 

Figuras 6, 7 e 8 - Expressão citoplasmática do PDGFR-β nas amostras de PNST em estudo. A figura 6 corresponde 
a um BPNST que não expressou marcação do PDGFR-β; a figura 7 corresponde a uma amostra de BPNST em que 
houve marcação das células neoplásicas, com uma intensidade fraca; a imagem 8 corresponde a uma amostra de 
MPNST que mostra uma forte marcação das células tumorais. 

6 8 7 
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Também não foram encontradas relações estatisticamente significativas com os 

parâmetros estudados dos MPNST (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As associações estatísticas entre a percentagem de Ki-67 e as variáveis histopatológicas 

dos PNST também não foram significativas, à exceção da relação com o tipo de neoplasia 

(Tabela 3). 

N=30   
(BPNST/MPNST) 

Expressão PDGFR-β 

≤ 25% 
n(%) 

> 25% 
n(%) 

p 

Tipo  
Neoplasia 

Benigno 11 (36,7) 4 (13,3) 0,013 

Maligno 4 (13,3) 11 (36,7) 

Localização 
Neoplasia 
(n=26)* 

Tronco 6 (23,1) 7 (26,9) 0,5  

Membro 7 (26,9) 6 (23,1) 

Tamanho 
Neoplasia 
(n=28)* 

<3cm 8 (28,6) 4 (14,3) 0,126 

≥3cm 6 (21,4) 10 (35,7) 

Margens 
(n=28)* 

C 3 (10,7) 2 (7,2) 0,428 

I + T 10 (35,7) 13 (46,4)  

Infiltrado 
inflamatório 

Ausente 13 (43,3) 11 (36,7) 0,326 

Presente 2 (6,7) 4 (13,3) 

Ki-67 <20% 8 (26,7) 5 (16,7) 0,231 

≥20% 7 (23,3) 10 (33,3) 

Tabela 1 - Relação da expressão do PDGFR-β com as variáveis histopatológicas nos 30 casos de PNST. A tabela 
apresenta o número absoluto e a % de tumores que expressaram ≤25% ou >25% de células neoplásicas marcadas 
para PDGFR-β. Os campos com * têm menor n pelo facto de não serem conhecidos os dados de algumas amostras. 

 

 

N=15 
(MPNST) 

Expressão PDGFR-β 

≤ 25% 
n(%) 

> 25%  
n(%)  

p 

Localização 
Neoplasia  

Tr 1 (6,7) 6 (40) 0,338 

Me 3 (20) 5 (33,3) 

Tamanho 
Neoplasia 
(n=14)*  

<3cm 2 (14,3) 2 (14,3) 0,311 

≥3cm 2 (14,3) 8 (57,1) 

Margens  
(n=14)* 

C 0 2 (14,3) 0,604 

I + T 3 (21,4) 9 (64,3) 

Grau Histológico I 4 (26,7) 7 (46,7) 0,371 

II 0 2 (13,3) 

III 0 2 (13,3) 

Grau I vs. II+III I 4 (26,7) 7 (46,7) 0,242 

II+III 0 4 (26,7) 

Diferenciação 
Histológica 

1 3 (20) 6 (40) 0,711 

2 1 (6,7) 4 (26,7) 

3 0 1 (6,7) 

Número de 
mitoses 
(10 HPF) 

0-9  2 (13,3) 7 (46,7) 0,381 

10-19 2 (13,3) 2 (13,3) 

>19 0 (0) 2 (13,3) 

Necrose  Aus 4 (26,7) 5 (33,3) 0,092 

Pres 0 6 (40) 

Ki-67  <20% 1 (6,7) 2 (13,3) 0,637 

≥20% 3 (20) 9 (60) 

Tabela 2 - Relação da expressão do PDGFR-β com as variáveis histopatológicas dos 15 casos de MPNST. Os 

campos com * têm menor n pelo facto de não serem conhecidos os dados das 15 amostras. 
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5. Discussão 

 

 A ativação dos PDGFRs tem um papel importante na carcinogénese de alguns tipos de 

neoplasias humanas e animais (Ostman & Heldin, 2007; Toffalini & Demoulin, 2010), sendo que, 

nos cães, a expressão do PDGFR-β está melhor caracterizada nos hemangiossarcomas e 

parece contribuir diretamente para o seu comportamento maligno (Asa et al. 2012). Vários 

estudos na medicina veterinária mostraram que alguns tipos neoplásicos caninos podem 

expressar este recetor e que a inibição da sua ação poderá constituir uma alternativa terapêutica 

importante (Aoki et al. 2007; Brown et al. 2011; Asa et al. 2012; Maniscalco et al. 2013; Gramer 

et al. 2016; Iussich et al. 2016; Altamura et al. 2017; Walters et al. 2018; Heaton et al. 2020).  Até 

à data, não há estudos publicados sobre a expressão deste recetor em PNST animais, embora 

tenha sido já alvo de estudo na medicina humana, com resultados promissores (Ohishi et al. 

2013).  Neste estudo foi possível constatar que a idade de desenvolvimento dos PNST não 

aparenta estar relacionada com o seu comportamento biológico, o que está de acordo com a 

literatura existente (Vail et al. 2019). Até ao momento, apenas foi descrito que as neoplasias 

pertencentes ao grupo dos STS surgem em cães de meia-idade a idosos, não havendo 

predisposição de género (Dernell et al. 1998; Erhart 2005; Dennis et al. 2011; Vail et al. 2019). 

No entanto, foi possível constatar que a prevalência dos PNST foi maior no grupo masculino e 

em raças médias, grandes ou gigantes, com apenas 6 dos 22 animais a pertencer a raças 

pequenas, corroborando alguns dados da literatura em que, apesar de não existir uma 

 Ki-67 

<20% 
n(%) 

≥20% 
n(%) 

p 

Tipo de 
Neoplasia 
(N=30) 

Ben 10 (33,3) 5 (16,7) 0,013 

Mal 3 (10) 12 (40) 

Localização 
Neoplasia 
(n=26)* 

Tr 4 (15,4) 9 (34,6) 0,214 

Me 7 (26,9) 6 (23,1) 

Tamanho 
Neoplasia  
(n=28)* 

<3cm 6 (21,4) 6 (21,4) 0,391 

≥3cm 6 (21,4) 10 
(35,7) 

Margens 
(n=28)* 

C 1 (3,6) 4 (14,3) 0,267 

I + T 11 (39,3) 12(42,9)  

Grau I  
vs. II+III** 

I 3 (20) 8 (53,3) 0,363 

II+III 0 4 (26,7) 

Diferenciação 
Histológica** 

1 1 (6,7) 8 (53,3) 0,378 

2 2 (13,3) 3 (20) 

3 0  1 (6,7) 

Número de 
mitoses 
(10 HPF)** 

0-9  3 (20) 6 (40) 0,287 

10-19 0  4 (26,7) 

>19 0 2 (13,3) 

Necrose** Aus 3 (20) 6 (40) 0,185 

Pres 0  6 (40) 

Tabela 3 - Relação da percentagem de Ki-67 com as variáveis histopatológicas dos casos de PNST. Os campos com 
* têm menor n pelo facto de não serem conhecidos os dados das 30 amostras. ** - n=15 por serem parâmetros 

avaliados em apenas MPNST. 
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predisposição racial, os STS tendem a aparecer em animais de raças grandes (Dernell et al. 

1998; Ehrhart 2005; Vail et al. 2019). A média dos índices de Ki-67 dos MPNST foi 

significativamente superior à dos BPNST, indicando que os MPNST apresentam um maior índice 

de proliferação celular (Teixeira et al. 2016); este estudo tinha concluído que o Ki-67 é um 

marcador útil para discriminar o comportamento biológico dos PNST caninos.  

A maioria dos BPNST apresentou baixa expressão do PDGFR-β, ao contrário dos 

MPNST, sugerindo que este recetor possa ter um papel na patogénese e progressão destas 

neoplasias, parecendo estar associado a um pior prognóstico e maior malignidade da doença. 

Foi possível verificar que na periferia do tumor a marcação era mais intensa, por ser a zona das 

frentes invasivas e das zonas de maior atipia citológica, suportando o conceito de que a 

expressão do PDGFR-β está envolvida nos processos de regeneração tecidual e fibrose (Alvarez 

et al. 2006; Demoulin & Essaghir 2014). Neste estudo foi também avaliada a intensidade de 

marcação do PDGFR-β, mas esta avaliação não demonstrou vantagem quando comparada com 

a simples avaliação quantitativa, embora os MPSNT tenham apresentado maior intensidade da 

marcação. 

A relação entre as variáveis clinico-patológicas e a expressão do recetor não foi 

estatisticamente significativa. No entanto, verificou-se que 35,7% das neoplasias de maior 

tamanho (≥3 cm) expressavam maior percentagem do recetor corroborando a afirmação de 

Teixeira et al. (2016) de que existe uma associação entre a dimensão e o comportamento do 

tumor. Neste estudo também não se observou uma associação estatisticamente significativa 

entre a expressão de PDGFR-β e o índice de Ki-67. No entanto, 33,3% das amostras com maior 

índice de Ki-67 apresentavam uma marcação PDGFR-β ≥ 25%. Considerando que o PDGFR-β 

é um recetor que participa nas vias de sinalização da angiogénese e da proliferação celular 

(Alvarez et al. 2006; Demoulin & Essaghir 2014), seria espectável que os níveis deste recetor 

fossem superiores nos tumores de maior tamanho e/ou com maior índice de proliferação, no 

entanto, acreditamos que a reduzida dimensão amostral tenha comprometido os resultados 

obtidos, pelo que futuramente iremos aumentar o grupo em estudo. Da mesma forma, não foi 

possível estabelecer qualquer associação estatística com margens histológicas ou presença de 

infiltrado inflamatório, embora o limitado número de casos com infiltrado inflamatório (6 dos 30 

casos) possa ter influenciado este resultado.  

Relativamente à análise da série de MPNST nenhuma associação foi estatisticamente 

significativa, possivelmente devido à reduzida amostra de MPNST em estudo, pelo que será 

necessário realizar este ensaio com um maior número de casos, o que prevemos fazer em breve.  

Neste grupo de resultados de MPNST foi possível verificar que 60% das amostras com maior 

percentagem de Ki-67 e 57,1% das neoplasias de maior dimensão expressaram também níveis 

mais altos do PDGFR-β; a localização e as margens do tumor não demonstraram relação com 
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expressão do recetor, como se verificou também nas análises incluindo simultaneamente 

benignos e malignos.  

Neste estudo os PNST foram maioritariamente bem diferenciados e, portanto, de baixo 

grau histológico, tal como descrito na literatura (Dennis et al. 2011). Pelo facto de os PNST serem 

na sua maioria de grau I e, consequentemente, esta variável não ser, neste tipo de neoplasia, 

um fator prognóstico de grande relevância, estudou-se também a relação entre o PDGFR-β o 

índice de Ki-67, assumindo-o como um dos principais indicadores de prognóstico para os 

MPNST. Foi observado que as associações entre o grau histológico e o Ki-67 não foram 

estatisticamente significativas, o que possivelmente se deve ao facto de a amostra de MPNST 

ser reduzida e maioritariamente de grau I. Verificou-se, no entanto, que todos os casos com 

necrose apresentaram elevado índice proliferativo e que a relação entre a percentagem de Ki-67 

e o tipo de neoplasia (maligno ou benigno) foi estatisticamente significativa (p=0,013), com maior 

percentagem em MPNST. O tamanho, a localização e as margens da neoplasia também não 

apresentaram relação com a percentagem de Ki-67. 

 

6. Conclusão 

Neste estudo verificou-se que tanto os BPNST como os MPNST expressavam PDGFR-

β, observando-se a marcação de todas as amostras dos MPSNT e que em 11 dos 15 casos 

(73,3%) a % de marcação de células neoplásicas foi >25%; verificou-se também que o tipo de 

neoplasia estava significativamente relacionado com a marcação do recetor e com o índice de 

proliferação. Tendo em conta estes resultados promissores, este ensaio deverá ser alargado a 

um maior número de amostras para validação dos mesmos e no sentido de justificar a introdução 

dos inibidores da tirosina cinase, como o fosfato de toceranib, no arsenal terapêutico dos 

MPNST.  
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Anexos 

Anexo I – Casuística observada durante o período de estágio na clínica Oncovet 
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Tipos de Tumores Tratados por Radioterapia

Meningioma AGASAC Sarcoma

Glioma Mastocitoma Melanoma

Carcinoma CA Carcinoma Epidermoide Condrossarcoma

Lipoma Infiltrativo Plasmocitoma Osteossarcoma

Gráfico 1 - Casuística relativa à Oncologia veterinária. 

Gráfico 2 - Casuística relativa à Medicina Geral. 

Gráfico 3 - Tipos de tumores tratados por Radioterapia relativos aos casos que acompanhei nesta ala. 
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Anexo II – Procedimentos/terapias acompanhados e equipamentos/materiais utilizados 

durante o período de estágio na clínica Oncovet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5 – Execução da técnica de braquiterapia para o tratamento de CCT na uretra de um 
Cavalier King Charles Spaniel. 

Figuras 1, 2 e 3 - Equipamentos: Braquiterapia, Eletroquimioterapia e aparelho TC, respetivamente. 

Figuras 6, 7 e 8 - Execução do procedimento de eletroquimioterapia para o tratamento de um mastocitoma 
na cauda de um Pinscher. 
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Anexo III – Caso Clínico Oncologia: Meningioma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemograma 

Parâmetro Resultado Valor de 
Referência  

Eritrócitos 6,66 5,65-8,87x1012/L 

Hematócrito 43,5 37,3-61,7% 

Hemoglobina 16,1 13,1-20,5 g/dL 

VCM 65,3 61,6-73,5 fL 

HCM 24,2 21,2-25,9 pg 

CHCM 37,0 32-37,9 g/dL 

RDW 16,8 13,6-21,7% 

%Reticulócitos 0,4%  

Reticulócitos  23,3 10-110K/Î ¼ L 

Leucócitos 7,74 5,05-16,76x109/L 

%Neutrófilos 56,6%  

%Linfócitos  30%  

%Monófilos  8,3%  

%Eosinófilos 4,8%  

%Basófilos  0,3%  

Neutrófilos  4,39 2,95-11,64x109/L 

Linfócitos 2,32 1,05-5,10x109/L 

Monócitos  0,64 0,16-1,12x109/L 

Eosinófilos 0,37 0,06-1,23x109/L 

Basófilos 0,02 0,00-0,10x109/L 

Plaquetas 291 148-484 K/Î ¼ L 

VPM 11,0 8,7-13,2 fL 

PDW 9,4 9,1-19,4 fL 

PCT 0,32 0,14-0,46% 

Bioquímica Sérica 

Parâmetro Resultado Valor de 
Referência 

Glicose 0,98 0,70-1,43 g/L 

Creatinina  9,8 5,0-18,0 mg/L 

Ureia 0,391 0,147-0,567 g/L 

BUN/Creatinina 19  

Proteínas 
Totais 

67 52-82 g/L 

Albumina 31 22-39 g/L 

Globulina 36 25-45 g/L 

Albumina/Glob
ulina 

0,9  

ALT 51 10-125 U/L 

FA 36 23-212 U/L 

NH3 0 0-98 Î ¼ mol/L 

Tabela 2 - Resultados da bioquímica sérica 
no dia da consulta. 

Tabela 1 - Resultados do hemograma no dia da consulta. 

Figuras 1, 2, 3 e 4 - Resultados do TC no dia da consulta, sem contraste, figuras 1 e 2, e com contraste, 
figuras 3 e 4. É visível o contorno do tumor localizado no rinencéfalo, com afeção de tecido ósseo que 
está evidenciado pelas setas brancas nas figuras. 

1 2 

3 4 
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Figuras 5, 6, 7 e 8 - Modelação e dosimetria no software Oncentra®. O objetivo, nesta fase do plano, é limitar 
a dose de radiação que chega ao cérebro e aos olhos, que são os órgãos em risco. O contorno com a linha 
azul corresponde aos olhos e com a linha verde ao cérebro. 

Figuras 9 e 10 - Posicionamento da Fifty para as sessões de Radioterapia. 
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Anexo IV – Tabelas relativas ao estudo do PDGFR-β em PNST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raça Idade 
(anos)  

Género Localização  Tamanho 
(cm) 

 
 
 
 
 
 
 
MPNST 

Perdigueiro português 9 M Tronco 8x8 

São Bernardo 10 F Membro 10x10 

Pastor Alemão 4 M Tronco 2,5x2 

SRD 12 M Tronco 4,3x3 

Perdigueiro português 11 M Tronco 3x3 

SRD 12 F Tronco 14x11 

SRD 9 M Membro 2,5x2 

Boxer 8 M Membro - 

Husky Siberiano 13 F Membro 4,5x4 

Labrador Retriever 2 M Tronco 3x3 

Boxer 13 M Tronco 2x2 

Boxer 7 M Membro 4,3x3,5 

Perdigueiro português 10 F Membro 2,5x2 

Whippet 12 M Membro 9x6 

SRD 8 F Membro 4,3x2,7 

 
 
 
 
 
 
 
BPNST 

Schnauzer miniatura 13 M Tronco 2,5x2,5 

SRD 12 F Membro 4x3,5 

SRD 9 M - 2x2 

Caniche 9 M - 3x2,5 

Rottweiler 8 M - - 

Caniche 13 F Tronco 1x1 

Epagneul breton 8 M Membro 5x3,5 

SRD 8 M Membro 4x2,8 

Caniche  9 M Tronco 4,5x4,5 

SRD 10 F Membro 2x1 

Boxer 10 M Tronco 2x2 

Pastor Alemão 14 F Tronco 4x2 

Caniche 13 M Membro 1,2x1,2 

Boxer 9 M Tronco 2x1 

Caniche 10 M - 2,5x2,5 

Tabela 2 - Dados clínicos dos cães com as neoplasias em estudo. 

Tabela 1 - Sistema de classificação do grau para 
STS cutâneos e subcutâneos no cão, utilizado 
neste estudo para a classificação dos MPNST 
(Dennis et al. 2011). 
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Anexo IV – Tabelas relativas ao estudo do PDGFR-β em PNST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

Idade 

                              Média                        N                 Erro Desvio  

BPNST  10,33 15  2,09 

MPNST   9,33 15  3,20 

Total   9,83 30  2,71 

Sig. = 0,320    

Tabela 3 - Relação entre a média de idades dos animais com PNST e 
o tipo de neoplasia. 

Relatório 

Tipo de Neoplasia  

                             BPNST                      MPNST                    p 
                               n(%)                           n(%) 

Fêmea   4 (13,3) 5 (16,7)   
       0,5 
  

Macho 11 (36,7) 10 (33,3) 

Tabela 4 - Relação entre o tipo de neoplasia com o género dos animais 

com PNST. 

Relatório 

Estalão da raça 

                       Raça pequena   Raças médias, grandes       p 
                                 n(%)                e gigantes n(%)  

BPNST  6 (27,3) 5 (22,7)   
        0,006 

MPNST   0   11 (50,0) 

Tabela 5 - Relação entre o estalão da raça com o tipo de neoplasia. 

Relatório 

Ki-67 

                              Média                        N                 Erro Desvio  

BPNST  17,00 15  17,64 

MPNST  40,57 15  22,81 

Total  28,78 30  23,35 

Sig. = 0,004    

Tabela 6 - Relação entre a média do índice de Ki-67 e o tipo de 

neoplasia. 


